
KARTA INFORMACYJNA

STAROSTWO POWIATOWE W OTWOCKU
UL. GÓRNA 13
05 – 400 OTWOCK

Wydawanie Dziennika Budowy

Podstawa prawna:

art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 963).

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dziennika budowy
2. Załączniki:

• decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
• upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu Inwestora.

Opłaty:

Opłata  zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tj.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1546 z późn. zm.).

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Złożenie:
Kancelaria Starostwa Powiatowego: ul. Górna 13; Otwock
lub
Kancelaria Starostwa Powiatowego: ul. Komunardów 10; Otwock-Świder

Odbiór:
Wydział Architektury i Budownictwa: ul. Komunardów 10; Otwock-Świder



Termin załatwienia sprawy:

Terminy załatwiania sprawy określa art. 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia:
- organ wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o

pozwoleniu   na budowę stała się wykonalna albo, w którym inwestor nabył prawo do
wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia. Dziennik budowy wydawany
jest za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.

Jednostka organizacyjna Starostwa:

Wydział Architektury i Budownictwa
Otwock – Świder ul. Komunardów 10
tel. (22) 788 – 15 - 34, 788 – 15 – 35, 788-14-65 wew. 371, 376

Godziny przyjęć interesantów w Wydziale Architektury i Budownictwa:
Poniedziałek: 8.15 – 16.30
Wtorek:                dzień bez przyjęć Interesantów
Środa:                   8.15 – 15.30
Czwartek:             dzień bez przyjęć Interesantów
Piątek:                  8.15 – 14.30

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:

Inwestor, składając zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych lub
wznowienia robót budowlanych, występuje do właściwego organu o wydanie dziennika
budowy. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego,
wymagającego pozwolenia na budowę.

Adres Urzędu: Urząd jest czynny: Kasa (I piętro) czynna w godzinach:
Starostwo Powiatowe                        Poniedziałek   8.00-17.00 Poniedziałek 8.15-16.30
w Otwocku                                        Wtorek- Czwartek 8.00-16.00 Wtorek, Środa Czwartek 8.15-15.30
ul. Górna 13 Piątek 8.00 – 15.00                         Piątek                             8.15-14.00
05-400 Otwock


